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Ενα Νόμπελ για
ιον κύριο Ερνιογάν

Η κατακραυγή που υψώθηκε από την πρώτη
στιγμή της δικαστικής περιπέτειας του
Οσμάν Καβαλά ήταν μεγάλη. Η Δύση αντι-

παρήλθε τα νομικά επιχειρήματα της παραδοσιακά
ποδηγετούμενης τουρκικής δικαιοσύνης, αντιλαμβανόμενη 

ότι ο τούρκος επιχειρηματίας, μαικήνας
και ανθρωπιστής υπήρξε θύμα μιας θλιβερής δικαστικής 

φάρσας της οποίας σκηνοθέτης ήταν ο ίδιος
ο πρόεδρος της Τουρκίας. Κανείς δεν ξέχασε την
εμπαθή αποστροφή του τελευταίου όταν χλεύασε
τις αντιδράσεις δυτικών κυβερνήσεων οι οποίες
«πρωί και βράδυ μάς μιλούν για τον Καβαλά που
είναι ο εκπρόσωπος του Σόρος στην Τουρκία»,
θεωρώντας πως οι δύο επιχειρηματίες έχουν ως
στόχο την αποσταθεροποίηση κυβερνήσεων.

Ειδικά για τον Καβαλά, ο τούρκος
πρόεδρος έκανε χρήση των, από
το 1990, εκτιμήσεων των τουρκικών 

υπηρεσιών περί σχέσεων του
μεγιστάνα συμπολίτη του με την
κουρδική υπόθεση. Σε αυτό ήρθε
να προστεθεί η απόδοση ευθυνών
στον Οσμάν Καβαλά για υποκίνηση
των γεγονότων της πλατείας Γκεζί
της Κωνσταντινούπολης (2013)
και για το αποτυχόν πραξικόπημα
του 2016.

Ομως, παρά την εικόνα που
προσπαθεί να προβάλλει ο ηγέτης
της Τουρκίας για τον ευαίσθητο

ανθρωπιστή, ο τελευταίος επί 30 και πλέον χρόνια 

«αφιερώνεται ειρηνικά σε θέματα αρχών: το
Κουρδικό, τα δικαιώματα των μειονοτήτων, τον
αρμενοτουρκικό διάλογο, την πολιτιστική κληρονομιά 

της Ανατολίας και σε κάποιες σελίδες
της τουρκικής ιστορίας τις οποίες οι ηγεσίες της
Αγκύρας αποκρύπτουν επιμελώς». Οσοι, μάλιστα,
τον γνωρίζουν τον περιγράφουν «άνθρωπο της
ειρήνης, αλτρουιστή, ήρεμο και αποφασιστικό,
δεσμευμένο αλλά όχι ακτιβιστή, τον οποίο δεν συναντά 

κανείς σε διαδηλώσεις αλλά σε συνέδρια, εκθέσεις 

και πρεσβείες» (καθηγητής Ζαν Φρανσουά
Μπαγιάρ, του Graduate Institute of International
and Development Studies της Γενεύης). Περιγραφή
την οποία ενισχύει η παραδοχή ακόμα και των
μαρτύρων κατηγορίας που κλήθηκαν από την
τουρκική Εισαγγελία, που παραδέχτηκαν ότι «δεν
είχαν στην κατοχή τους στοιχεία ικανά να δικαιολογούν 

τη φυλάκισή του»! Είναι χαρακτηριστική η
δήλωση της Εμα Σίνκλερ-Γουέμπ (Human Rights
Watch) ότι «ο τούρκος επιχειρηματίας ουδέποτε
επεδίωξε πολιτικό ρόλο» και πως «ουδέποτε θα
σταματήσει να εργάζεται για τη συμφιλίωση, τον
διάλογο και το κράτος δικαίου στην Τουρκία».

Ο Οσμάν Καβαλά οδεύει πλέον προς το Ανώτατο 

Ακυρωτικό Δικαστήριο της Τουρκίας.
Η αισιοδοξία για ευτυχή έκβαση είναι

αμυδρή με δεδομένο το μένος της δίωξής του
από τον κ. Ερντογάν. Ομως έτσι ο τούρκος πρόεδρος 

κατόρθωσε να σμιλεύσει ένα σύμβολο με το
πρόσωπο κάποιου που ουδέποτε είχε εκφράσει
πολιτική φιλοδοξία. Ενός ατόμου του οποίου το
πάθος για τις αρχές του τον προβάλλει πλέον στα
μάτια των συμπατριωτών του ως «την ενσάρκωση
της μοίρας δεκάδων χιλιάδων από αυτούς που
στερήθηκαν την ελευθερία, τις θέσεις εργασίας
και τον ελεύθερο λόγο».

Δέσμιος των αντιλήψεών του, ο ηγέτης της Τουρκίας 

εξωθεί στα άκρα τη δίωξη Καβαλά πιστεύοντας 

πως έτσι παραδειγματίζει και θεωρώντας
πως μια κίνηση μεγαθυμίας θα μείωνε το κύρος
του στις παραμονές των προεδρικών εκλογών.
Ισως να ελπίζει πως η πρόταση της Γερουσίας του
Πακιστάν για την απονομή στον ίδιο του Νομπέλ
Ειρήνης θα ενισχύσει καθοριστικά την εικόνα του
εντός και εκτός Τουρκίας...

ΓΝΩΜΗ

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ
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