www.epda.gr

ANAKOΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΤΟΥΡΚΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
H Εναλλακτική Παρέμβαση Δικηγόρων Αθήνας καταγγέλλει το συνεχιζόμενο εδώ και ένα
περίπου χρόνο πογκρόμ κατά των αριστερών Τούρκων και Κούρδων Πολιτικών προσφύγων που
ζούν στην Ελλάδα . Δεκάδες έχουν συλληφθεί μέχρι τώρα, αρκετοί κρατούνται σε φυλακές ,
ορισμένοι υπέστησαν βασανιστήρια επειδή αρνήθηκαν το ξεγύμνωμα και ταπεινωτικούς
σωματικούς δήθεν «ελέγχους», ένας απήχθη από το κέντρο της Αθήνας και παραδόθηκε
αυθημερόν στις Τουρκικές Αρχές.
Σαν τελευταίο επεισόδιο αυτού του διωγμού , εκδόθηκε μεγάλος αριθμός ενταλμάτων σύλληψης
από τον ειδικό Εφέτη Ανακριτή Βορείου Αιγαίου που ορίστηκε για την υπόθεση διακίνησης όπλων
προς την Τουρκία πριν ένα χρόνο. Τα πρώτα εντάλματα εκτελέστηκαν και ήδη έχουν συλληφθεί
τρείς Τούρκοι πολιτικοί πρόσφυγες , πολύ γνωστοί για τη δημόσια και νόμιμη δράση τους μέσα από
την «Επιτροπή Αλληλεγγύης στους Τούρκους και Κούρδους πολιτικούς πρόσφυγες» και
αναμένονται και άλλες συλλήψεις των πιο δραστήριων Τούρκων πολιτικών προσφύγων. Οι
συλληφθέντες είναι αγωνιστές γνωστοί σε όλα τα αριστερά πολιτικά κόμματα , στις
συνδικαλιστικές οργανώσεις αλλά και στην ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης από τα
επανειλημμένα διαβήματα για τις συνθήκες κράτησης των συμπατριωτών τους.
Είναι προφανές ότι η Ελληνική Κυβέρνηση παρέχει κάθε διευκόλυνση στο Τουρκικό
αυταρχικό ακροδεξιό κράτος για την εξουδετέρωση των διεθνών αντιδράσεων εναντίον του.
Ιδιαίτερα επισημαίνουμε ότι προκειμένου να «εγκληματοποιηθεί» η καθ’ όλα νόμιμη δράση των
τριών Τούρκων αγωνιστών που έχουν ήδη συλληφθεί, χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά οι
διατάξεις της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας που ποινικοποιούν την «παροχή πληροφοριών για …
μελλοντική αξιοποίηση με σκοπό διευκόλυνσης εγκλήματος από τρομοκρατική οργάνωση» άσχετα
από το γεγονός ότι μπορεί να μην τελέστηκε ποτέ κανένα έγκλημα ούτε να έγινε οποιαδήποτε
προπαρασκευαστική πράξη καθώς και οι διατάξεις για παροχή υλικής συνδρομής σε τρομοκρατική
οργάνωση. Πρόκειται για διατάξεις που ποινικοποιούν το φρόνημα και είναι βαθειά
αντισυνταγματικές.
Για το χαρακτηρισμό της οργάνωσης DHΚP-C σαν «τρομοκρατικής» γίνεται επίκληση – επίσης
για πρώτη φορά- του καταλόγου «τρομοκρατικών» οργανώσεων της ΕΕ, στον οποίο καταχωρεί
ένοπλες οργανώσεις που στρέφονται εναντίον των δυτικών συμφερόντων , ενώ φυσικά δεν
καταχωρείται ούτε μία που να τα υπηρετεί. Η κυβέρνηση αποδέχεται έτσι ως «ποινικό νομοθέτη»
διάφορα κοινοτικά όργανα που δεν έχουν καμία δημοκρατική νομιμοποίηση και επιπλέον εισάγει
στον ποινικό χώρο «τεκμήρια» εγκληματικής δράσης καίτοι αυτό απαγορεύεται από το Σύνταγμα.
Στεκόμαστε στο πλευρό των διωκόμενων Τούρκων και Κούρδων πολιτικών Προσφύγων.
Ζητάμε να σταματήσουν οι διώξεις εναντίον τους.
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Ζητάμε από όλα τα πολιτικά κόμματα , τις συνδικαλιστικές και κοινωνικές οργανώσεις που για
πολλά χρόνια στάθηκαν στο πλευρό τους να δείξουν ξανά την αλληλεγγύη τους.
Αθήνα 3 Ιούλη 2014.
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