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άλλους κυβερνητικούς αξιωματούχους.
Επικριτές επισημαίνουν πως η κυβέρνη-
ση του Ερντογάν ασκεί πολιτική πίεση στο 
δικαστικό σώμα, το οποίο υποχρεώθηκε 
να τιμωρήσει χιλιάδες ανθρώπους που η 
κυβέρνηση θεώρησε αντιπάλους της μετά 
την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήμα-
τος του 2016. Η Άγκυρα υποστηρίζει πως 
τα δικαστήρια είναι ανεξάρτητα και πως 
ενήργησε για να αντιμετωπίσει απειλές σε 
βάρος της χώρας. Η Τουρκία, σύμφωνα 
με το ΑΠΕ,  έχει αγνοήσει αποφάσεις του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου για την άμεση απελευθέ-
ρωση του φιλανθρώπου Οσμάν Καβαλά, 
ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή εδώ και 
πάνω από τρία χρόνια χωρίς να έχει κα-

έρευνες, όπως για την υπόθεση των παρά-
νομων χρηματοδοτήσεων της εκστρατείας 
του το 2007 από τον Λίβυο δικτάτορα Μου-
αμάρ Καντάφι.
Η υπόθεση αυτή οδήγησε στην ήττα του 
Σαρκοζί στις προκριματικές εκλογές του 
κόμματός του το 2017 ενόψει των προεδρι-
κών εκλογών του ίδιου έτους.
Ο πρώην πρόεδρος παρέμεινε, ωστόσο, ιδι-
αιτέρως δημοφιλής μεταξύ των κεντροδεξι-

ταδικασθεί, και του Σελαχατίν Ντεμιρτάς, 
πρώην επικεφαλής του τρίτου μεγαλύ-
τερου κόμματος της Τουρκίας, του φιλο-
κουρδικού Κόμματος της Δημοκρατίας 
των Λαών (HDP).
Το δικαστήριο, οι αποφάσεις του οποίου 
είναι νομικά δεσμευτικές, υπογραμμίζει 
πως τέτοιες κρατήσεις παραβιάζουν αν-
θρώπινα δικαιώματα και στο μόνο που 
χρησιμεύουν είναι για να περιορίζουν τον 
πλουραλισμό και την πολιτική συζήτηση.
Ο Ερντογάν πρόσθεσε την Τρίτη πως μια 
επιτροπή θα δημιουργηθεί για να επιτηρεί 
την κατάσταση των ανθρώπινων δικαιω-
μάτων στις φυλακές και πως θα εκδίδεται 
κάθε χρόνο μια έκθεση για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα στην Τουρκία

ών ψηφοφόρων, όπως αποδείχθηκε και με 
την κυκλοφορία το καλοκαίρι των απομνη-
μονευμάτων του με τίτλο «Η ώρα της καται-
γίδας», που παρέμεινε στον κατάλογο των 
μπεστ σέλερ για πολλές εβδομάδες.
Σημειώνεται ότι ο Σαρκοζί διετέλεσε πρόε-
δρος της Γαλλίας από το 2007 έως το 2012 
και είναι ο δεύτερος πρώην πρόεδρος στη 
νεότερη ιστορία της Γαλλίας, που καταδικά-
ζεται για διαφθορά – μετά τον Ζακ Σιράκ. 

Ο
πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν δή-
λωσε την Τρίτη πως η Τουρκία 
θα ενισχύσει το δικαίωμα σε μια 
δίκαιη δίκη καθώς και την ελευ-

θερία της έκφρασης και το δικαίωμα των 
πολιτών να οργανώνονται στη χώρα, στο 
πλαίσιο αυτού που η κυβέρνησή του έχει 
αποκαλέσει Σχέδιο Δράσης για τα Αν-
θρώπινα Δικαιώματα.
Το σχέδιο, το οποίο αναγγέλθηκε τους τε-
λευταίους μήνες στο πλαίσιο μιας σειράς 
νομικών και οικονομικών μεταρρυθμίσε-
ων, θα βελτιώσει επίσης το δικαστικό σύ-
στημα, δήλωσε ο Ερντογάν μιλώντας από 
το προεδρικό μέγαρο στην Άγκυρα.
Ουδείς μπορεί να στερηθεί την ελευθερία 
του εξαιτίας των σκέψεών του, δήλωσε 
ο Ερντογάν, ο οποίος έχει αντιμετωπίσει 
επικρίσεις τόσο στη χώρα του όσο και στο 
εξωτερικό για την όλο και πιο αυταρχική 
διακυβέρνησή του.
Στο πλαίσιο ενός σχεδίου εννέα σημείων, 
ο Ερντογάν παρουσίασε μέτρα για τη βελτί-
ωση του δικαστικού συστήματος σε τομείς 
που περιλαμβάνουν την εθνικοποίηση γαι-
ών και τις δίκες ανηλίκων, μέχρι μέτρα για 
να εξασφαλισθεί ότι οι δίκες θα γίνονται 
γρήγορα. Δήλωσε πως η κυβέρνηση επα-
νεξετάζει τη δίωξη αδικημάτων που συνδέ-
ονται με τον Τύπο και το Ίντερνετ.
«Η βελτίωση της ελευθερίας της έκφρασης, 
του δικαιώματος των πολιτών να οργανώ-
νονται και της ελευθερίας της θρησκείας 
… είναι ο στόχος που προσπαθήσαμε πε-
ρισσότερο να επιτύχουμε», δήλωσε ο Ερ-
ντογάν απευθυνόμενος σε υπουργούς και 

Γ
αλλικό δικαστήριο έκρινε ένοχο 
για διαφθορά τον πρώην πρόεδρο 
της χώρας Νικολά Σαρκοζί, κατα-
δικάζοντάς τον σε τρία χρόνια φυ-

λάκιση, τα δύο από τα οποία με αναστολή.
Με βάση το κατηγορητήριο, ο Σαρκοζί 
προσπάθησε να αντλήσει παράνομα πλη-
ροφορίες από δικαστικό λειτουργό για την 
πρόοδο έρευνας εις βάρος του το 2014. 
Ο Σαρκοζί έχει προσθεσμία δέκα ημερών 
για να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.
Ωστόσο, σύμφωνα με το γαλλικό δικαστικό 
σύστημα, είναι απίθανο να εκτίσει τον ένα 
χρόνο φυλάκισης στον οποίο καταδικάστη-
κε, ακόμη και αν χάσει την έφεση. 
Οι κατήγοροι είχαν πει στο δικαστήριο ότι 
ο 66χρονος θα έπρεπε να φυλακιστεί για 
τέσσερα χρόνια και να εκτίσει τουλάχιστον 
δύο.
Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του, ο Σαρ-
κοζί είχε πει ότι ήταν θύμα ψεμάτων και 
αρνήθηκε ότι ενεπλάκη ποτέ σε υπόθεση 
διαφθοράς.
«Ποτέ. Ποτέ δεν έκανα κατάχρηση της επιρ-
ροής μου, φερόμενης ή πραγματικής», είχε 
πει στο δικαστήριο τον Δεκέμβριο. «Τι δι-
καίωμα έχουν να με σέρνουν στη λάσπη για 
έξι χρόνια; Δεν υπάρχει κανόνας δικαίου»;
Το όνομα του πρώην προέδρου έχει ήδη 
συνδεθεί εδώ και χρόνια με εισαγγελικές 
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