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Καταγγέλλουμε την αναίτια επίθεση της αστυνομίας την Παρασκευή 25/9 κατά των
διαδηλωτών στη συγκέντρωση διεθνιστικής αλληλεγγύης στους Τούρκους και Κούρδους
αγωνιστές που διώκονται από το φασιστικό καθεστώς της γειτονικής χώρας. Χωρίς να
υπάρξει η παραμικρή αφορμή, οι δυνάμεις των ΜΑΤ περικύκλωσαν τους διαδηλωτές, τους
ξυλοκόπησαν και εκτόξευσαν πάνω τους δακρυγόνα με αποτέλεσμα πολλοί να
τραυματιστούν, όπως ο Τζελάλ Απκιούν, στο πρόσωπο του οποίου εξερράγη δακρυγόνο.
Συνελήφθησαν 5 σύντροφοι στους οποίους το πρωί του Σαββάτου απαγγέλθηκαν οι
κατηγορίες για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, πρόκληση απλής σωματικής βλάβης
και αντίστασης κατά της αρχής. Τελικά, αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την 1η Οκτώβρη, καθώς
τότε θα συνεχιστεί η διαδικασία. Κατά την παραμονή τους στα κρατητήρια ξυλοκοπήθηκαν
από τους αστυνομικούς.

Οι Τούρκοι αγωνιστές δεν διώκονται μόνο στην Τουρκία, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει
ενταθεί και στην Ελλάδα η επίθεση εναντίον τους. Με την αγαστή συνεργασία των
μυστικών υπηρεσιών και των αρμόδιων φορέων έχουν γίνει πολλές συλλήψεις και
φυλακίσεις. Δεν ξεχνάμε άλλωστε την απαγωγή του πολιτικού πρόσφυγα Μπουλούτ Γιαϊλά
και την παράνομη έκδοσή
του. Μάλιστα, οι σύντροφοι είχαν κάνει εξαντλητικές απεργίες πείνας για να μην εκδοθούν
στην Τουρκία. Δυστυχώς, αυτό είναι κάτι που συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Οι Ευρωπαίοι
ηγέτες έχουν αποδείξει ότι δεν έχουν κανέναν ενδοιασμό να παραδώσουν στις τουρκικές
αρχές Τούρκους και Κούρδους αγωνιστές που έχουν καταφύγει στις χώρες τους
προκειμένου να μη χαλάσουν τις σχέσεις τους με το τουρκικό καθεστώς, με το οποίο τους
δένουν, μεταξύ άλλων, πολλές χρυσοφόρες μπίζνες και συμφέροντα, αλλά και η
επαίσχυντη συμφωνία για τους πρόσφυγες - μια συμφωνία, άλλωστε, που ο Ερντογάν
κραδαίνει συνεχώς σαν όπλο, απειλώντας ανά πάσα στιγμή να την καταργήσει. Παράλληλα,
η ελληνική κυβέρνηση δείχνει τα δόντια της, υπενθυμίζοντας ότι έχει ψηφίσει το αναγκαίο
γι’ αυτήν νομικό πλαίσιο που ποινικοποιεί τις διαδηλώσεις και τις περισσότερες μορφές
αγώνα. Είναι σαφές ότι όλοι οι αντιδραστικοί νόμοι που θέσπισε δεν θα μείνουν στα χαρτιά.

Γι’ αυτό λοιπόν πρέπει να γίνει σαφές και από την πλευρά μας ότι οι νόμοι αυτοί θα
καταργηθούν στην πράξη και ότι η αλληλεγγύη μας σε ανθρώπους που μάχονται τον
φασισμό, τον ιμπεριαλισμό και τον καπιταλισμό είναι δεδομένη. Ο διεθνισμός δεν είναι μια
αφηρημένη έννοια αλλά απαιτεί την έμπρακτη συμπαράσταση σε όσους διώκονται μόνο και
μόνο επειδή αγωνίζονται για μια καλύτερη κοινωνία.
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·

Αθώωση όλων των συλληφθέντων

·

Αλληλεγγύη στους Τούρκους και Κούρδους αγωνιστές

·

Κάτω η πολιτική της τρομοκρατίας και της καταστολής
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