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PARTICIPACIÓ

- Compartir

- ¿Què són aquests serveis?

EINES

Sigues el primer a conèixer aquesta noticia amb l'aplicació ÚLTIMA
HORA
Rep El PERIODICO al teu correu amb el Butlletí de titulars.

Rep les alertes per sms al teu móbil.

14/5/2009  PRESUMPTE CRIMINAL DE GUERRA EXTRADIT A ALEMANYA

Demjanjuk pot suportar la presó, segons els metges
• Els doctors diuen que la salut del nazi és millor del que es podria esperar de la seva edat
• L'informe pericial determinarà les pròximes setmanes si pot ser jutjat

PAOLA ÁLVAREZ
BERLÍN

És un primer pas per poder-lo jutjar. Els metges consideren que el presumpte criminal nazi John
Demjanjuk està en condicions d'estar empresonat i seguirà, de moment, en una presó al sud
d'Alemanya. Així ho va afirmar ahir Jochen Menzel, director del centre penintenciari de Stadelheim (a
Munic), on Demjanjuk està sent sotmès a diverses proves físiques i psicològiques: "El seu estat és bo.
No és propi de la seva edat, sinó millor del que es pot esperar d'un home de 89 anys", va manifestar
Menzel.
Després d'arribar dimarts a Alemanya extradit des dels Estats Units, Demjanjuk ha estat en mans d'un
equip mèdic que determinarà si l'home --acusat de complicitat en l'assassinat de 29.000 jueus al camp
d'extermini de Sobibor, a Polònia, l'any 1943-- pot ser jutjat. "En aquest moment pot afrontar
perfectament la presó", va assenyalar Menzel. El director del centre penitenciari va advertir, no obstant,
que la salut d'una persona d'edat tan avançada és impredictible. "No podem saber què passarà demà",
va postil.lar.

CAPACITATS
L'esperança de Demjanjuk segueix estant dipositada en el fet que sigui declarat incapaç d'afrontar el
judici. Segons el seu advocat, l'home té un malaltia renal, un principi de leucèmia, reuma i gota. No
obstant, els metges insisteixen que la seva salut és bona. "Camina d'una banda a l'altra, seu sense
ajuda a la taula, participa en les converses i és capaç de reaccionar", va explicar ahir Menzel.
L'última paraula sobre si pot ser jutjat o no la tenen els especialistes encarregats d'elaborar el
dictamen pericial sobre les seves capacitats i el seu estat general de salut. El fiscal superior, Anton
Winkler, va explicar ahir que encara caldrà esperar per conèixer-ne el resultat: "Crec que la resposta
sobre si pot ser jutjat o no arribarà durant les pròximes dues setmanes".
El temps passa, sobretot per l'edat de l'acusat, i la fiscalia de Munic treballa contra rellotge per tenir
preparada com més aviat millor l'acusació formal per si el dictamen permet l'inici del procés. Juntament
amb la prova central, un document d'identitat que demostra que Demjanjuk va ser un guardià de
Sobibor, es comptarà amb el testimoni d'un dels supervivents del camp d'extermini, i la fiscalia treballa
ara per trobar més testimonis.
La defensa del presumpte criminal insisteix en la versió que Demjanjuk va lluitar amb les tropes
soviètiques i va ser presoner de l'Exèrcit nazi fins al 1944. Una versió, per una altra banda, compatible
amb l'acusació, ja que es creu que Demjanjuk va pertànyer al grup de Trivniki, presoners de les files
soviètiques, procedents la majoria d'Ucraïna i dels països del Bàltic, que es van oferir voluntaris per
col.laborar amb els nazis als camps de concentració i les deportacions dels guetos.
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