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ΦΗΦΙΜΑ ΣΗ Γ.. ΣΧΝ ΠΡΟΕΔΡΧΝ ΣΧΝ ΕΛΜΕ (24/9/2011)
ΔΕ ΥΡΧΣΑΜΕ ζε θπβέξλεζε, θεθάιαην, ηξάπεδεο ΕΕ, ΔΝΣ ΔΕΝ ΠΟΤΛΑΜΕ
παηδεία, πγεία, δεκόζηα πεξηνπζία
ΔΕΝ ΠΛΗΡΧΝΟΤΜΕ ΣΑ ΥΑΡΑΣΙΑ, ηελ θξίζε θαη ην ρξένο ηνπο
ΣΟΤ ΑΝΑΣΡΕΠΟΤΜΕ!
Η βάξβαξε θαη άδηθε επηδξνκή θπβέξλεζεο θαη ηξφηθαο, ζε βάξνο ηεο
πιεηνςεθίαο ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ δελ έρεη ηέινο. Κπβέξλεζε θαη ηξφηθα έρνπλ
αλαθεξπρζεί ζε «ζσηήξεο» ηνπ θεθαιαίνπ, ησλ ηξαπεδψλ, ηνλ κεγάιν εξγνδνηψλ θαη
εγθιεκαηηθνί δήκηνη ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ.
Σηνλ απφιπην παξαινγηζκφ λα δψζνπλ φζα πεξηζζφηεξα κπνξνχλ ζηνπο
ηνθνγιχθνπο δαλεηζηέο, παίξλνπλ ηα πην αληηιατθά θαη δπζβάζηαθηα κέηξα θαη καο
βπζίδνπλ φιν θαη πην βαζηά ζηελ χθεζε, ζηελ εμαζιίσζε θαη ζηε θηψρεηα.
Τν ζξάζνο θπβέξλεζεο θαη ηξφηθαο είλαη απχζκελν, ηελ ψξα πνπ κεηψλνπλ
ηνπο ζπληειεζηέο θνξνιφγεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, ζπλερίδνπλ ηηο απεξηφξηζηεο
θνξναπαιιαγέο ζην θεθάιαην, εθπνηνχλ ην δεκφζην ζπζζσξεπκέλν πινχην, ελψ
επεμεξγάδνληαη, λέα κείσζε ηεο θνξνινγίαο ησλ επηρεηξεκαηηψλ. Ταπηφρξνλα γηα κηα
αθφκε θνξά ραξαηζψλνπλ βάλαπζα θαη άδηθα ηελ πιεηνςεθία ηεο θνηλσλίαο. Με ηα
έθηαθηα θνξνιεζηξηθά θπβεξλεηηθά θαη ηξντθαλά κέηξα ζηήλεηαη ε κεγαιχηεξε
ιεζηεία ζε βάξνο ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ, ελψ πξνζηαηεχνπλ θαη αθήλνπλ ζην
αππξφβιεην ην κεγάιν θεθάιαην.
ΔΕΝ ΠΛΗΡΧΝΟΤΜΕ ΣΑ ΥΑΡΑΣΙΑ
ΔΕΝ ΠΛΗΡΧΝΟΤΜΕ ΣΗΝ ΚΡΙΗ ΣΟΤ
Γε ζα αλερζνχκε λα ιεζηεχνπλ ηα βηβιία ησλ καζεηψλ καο. Γε ζα αλερζνχκε λα
ζηεξνχλ ζηνπο εξγαδφκελνπο, ηνπο άλεξγνπο, ηνπο ρακεινζπληαμηνχρνπο ίν ξεχκα.
Γε ζα ηνπο αθήζνπκε λα καο κεηαηξέςνπλ ζε αλζξψπνπο ησλ ζπειαίσλ.
Γηεθδηθνχκε ην δηθαίσκα ζηε δσή κε πξφζβαζε ζε φια ηα θνηλσληθά αγαζά.
Καινύκε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο λα κελ πιεξώζνπλ ηα ραξάηζηα πνπ δελ έρνπλ
ηέινο. Καινύκε ζε καδηθό μεζεθωκό ελάληηα ζηηο έθηαθηεο ιεζηξηθέο εηζθνξέο,
νη νπνίεο κόλνλ έθηαθηεο δελ είλαη.
Τψξα νξγαλψλνπκε ηελ πάιε καο:
Παίξλνπκε απφθαζε απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε λα αξλεζνχκε ζπιινγηθά θαη
νξγαλσκέλα ηελ πιεξσκή ησλ ραξαηζηψλ. Καινχκε ηνπο ζπλαδέιθνπο θάζε
ζρνιείνπ ζε «επί ηφπνπ γεληθέο ζπλειεχζεηο» λα πηνζεηήζνπλ καδηθά ηελ απφθαζε

απηή. Καινχκε φινπο ρνπο ζπλαδέιθνπο λα θαηαζέζνπλ ηα ραξάηζηα ζην πξνεδξείν
ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, ην νπνίν ζε ζπληνληζκφ κε άιια ζσκαηεία, ζπλδηθάηα,
επηηξνπέο αγψλα ζα επηζηξέςεη ηα εληάικαηα ηεο θνξνινεζηείαο ή ζα πξνβεί ζε
άιιεο ελέξγεηεο πνπ ζα ζεκαηνδνηνχλ ηελ άξλεζε πιεξσκψλ (π.ρ. θάςηκν θ.α.).
Η Οκνζπνλδία λα πξάμεη ην ίδην θαη λα ζπληνληζηεί θαη κε άιιεο νκνζπνλδίεο
θαη λα νξγαλψζεη ζε παλειιαδηθή επίπεδν πξσηνβνπιίεο πνπ ζα αλαδείμνπλ ηελ
αληίδξαζε θαη ηελ άξλεζή καο λα πιεξψζνπκε απηά ηα θεθαιηθά ραξάηζηα. Οη
εμειίμεηο είλαη ξαγδαίεο θαη νη ζπλάδειθνη ληψζνπλ απξνζηάηεπηνη ζην κέλνο ηεο
Τξφηθαο θαη ηεο θπβέξλεζεο.
ΦΣΑΝΕΙ ΠΙΑ!ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΤΓΟΤΝ ΣΧΡΑ!
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ΦΗΦΙΜΑ ΣΗ Γ.. ΣΧΝ ΠΡΟΕΔΡΧΝ ΣΧΝ ΕΛΜΕ (24/9/2011)
Η Γ.Σ. των Προζδρων των ΕΛΜΕ καταγγζλλει το Διευκυντι Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ
Πειραιά Δθμθτρόπουλο Ηλία, γιατί με ζγγραφό του απαγορεφει τθν ςυνδικαλιςτικι και
πολιτικι δράςθ ςτα ςχολεία. Συγκεκριμζνα, ανζςυρε εγκφκλιο του 1985 ςφμφωνα με τθν
οποία:
«Απαγορεφεται κάκε ομιλία πολιτικοφ περιεχομζνου προσ τουσ μακθτζσ ι εκπαιδευτικοφσ
μζςα ςτο χϊρο των ςχολείων από εκπροςϊπουσ κομμάτων, φορείσ ςυλλογικϊν οργάνων ι
άλλα πρόςωπα». Αντίςτοιχθ εγκφκλιο είχε ςταλεί και το 2009, με κυβζρνθςθ τθ ΝΔ.
Με βάςθ το παραπάνω κατάπτυςτο ζγγραφο ζγινε προςπάκεια να απαγορευτεί θ
ανάγνωςθ ανακοίνωςθσ τθσ ΕΛΜΕ Πειραιά προσ τουσ γονείσ και τουσ μακθτζσ τθν θμζρα
του αγιαςμοφ κακϊσ και να παρεμποδιςτεί θ περιοδεία πολιτικϊν κομμάτων ςτα ςχολεία!
Ο Διευκυντισ Εκπαίδευςθσ ευκυγραμμίςτθκε πλιρωσ με τθν κυβερνθτικι πολιτικι
και τθν Υπουργό Παιδείασ, που πρόςφατα διλωςε πωσ «τα κόμματα δεν ζχουν κζςθ ςτα
πανεπιςτιμια», ενϊ με το νζο νόμο-πλαίςιο χτυπιζται θ λειτουργία των φοιτθτικϊν
παρατάξεων μζςα ςτα Πανεπιςτιμια. Είναι ςυνζχεια τθσ αντιδραςτικισ λογικισ, που λζει:
«ζξω τα κόμματα από τα ςχολεία, ζξω τα κόμματα από τα ςυνδικάτα».
Τθν ίδια ϊρα, ςτα ςχολεία και τα Πανεπιςτιμια μποροφν να μπαίνουν οι
επιχειριςεισ και οι χορθγοί, οι Μθ Κυβερνθτικζσ Οργανϊςεισ, τα διάφορα ευρωπαϊκά
προγράμματα, θ πολιτικι τθσ κυβζρνθςθσ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
Η πολιτικι και ςυνδικαλιςτικι δράςθ δεν μπαίνουν ςτο γφψο. Ζχουν κερδθκεί με
αιματθροφσ αγϊνεσ. Αποδεικνφεται ότι αυταρχιςμόσ και καταςτολι πάνε μαηί με τθν
αντιλαϊκι πολιτικι.
Από τη Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ
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Στεκόμαςτε αλλθλζγγυοι ςτον αγϊνα των εργαηομζνων του υπουργείου υγείασ οι
οποίοι από 20/9/2011 με απόφαςθ τθσ γενικισ ςυνζλευςισ τουσ προχϊρθςαν ςε κατάλθψθ
διαρκείασ του υπουργείου υγείασ.
Η κυβζρνθςθ των μνθμονίων διαλφει όλεσ τισ δομζσ πρόνοιασ.
Οι κοινοί αγϊνεσ όλων των εργαηομζνων για παιδεία, υγεία, αςφάλιςθ, δικαιοςφνθ,
αξιοπρεπι ηωι, ανκρϊπινεσ ςυνκικεσ για όλουσ κα φζρουν τθ νίκθ για μια ηωι που να
αξίηει να τθ ηιςουμε.
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Στισ ςθμερινζσ δφςκολεσ ςυνκικεσ οφείλει το ςωματείο και θ ΟΛΜΕ να
υπεραςπίςει το ςυνδικαλιςτικι κεκτθμζνο και τθ ςυνδικαλιςτικι δεοντολογία. Υπ’ αυτιν
τθν ζννοια οι διοικθτικοί παράγοντεσ (περιφερειάρχεσ, διευκυντζσ μζςθσ και μζλθ ΠΥΣΔΕΑΠΥΣΔΕ-ΚΥΣΔΕ), ςτο βακμό που υπθρετοφν διαδικαςίεσ που οδθγοφν ςτθν εργαςιακι
εφεδρεία, υποχρεωτικζσ μετακινιςεισ και απολφςεισ παραπζμπονται ςτθ Γ.Σ. του
ςωματείου με το ερϊτθμα τθσ διαγραφισ.
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Κ Α Σ Α Γ Γ Ε Λ Ι Α-Φ Η Φ Ι  Μ Α ΣΗ Γ..
ΟΥΙ ΣΟΝ ΑΠΟΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΣΗ ΓΤΑΡΟΤ!
Τν

2001, κε απφθαζε ηνπ

ηφηε ππνπξγνχ

Αηγαίνπ Ν. Σεθνπλάθε,

«ραξαθηεξίδνληαη δηαηεξεηέα ην θηίξην ηωλ θπιαθώλ, θαζώο θαη όια ηα θηίξηα,
εγθαηαζηάζεηο θαη θαηαζθεπέο, πνπ βξίζθνληαη ζηηο πεξηνρέο ηωλ πέληε (5) όξκωλ
ηεο λήζνπ Γπάξνπ». Τξεηο κήλεο αξγφηεξα ν ηφηε Υπνπξγφο Πνιηηηζκνχ Δπ.
Βεληδέινο κε απφθαζή ηνπ ραξαθηήξηζε νιόθιεξν ην λεζί ηεο Γπάξνπ ηζηνξηθό
ηόπν θαη ηα θηίζκαηά ηεο - πξντφληα θαηαλαγθαζηηθήο εξγαζίαο - δηαηεξεηέα.
«Χαξαθηεξίδνπκε ωο ηζηνξηθό ηόπν πνπ ρξεηάδεηαη εηδηθή θξαηηθή πξνζηαζία,
ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1469/1950 ηε λήζν Γπάξν ή Γηνύξα , πνπ βξίζθεηαη
ζην λεζηωηηθό ζύκπιεγκα ηωλ Κπθιάδωλ θαη δηνηθεηηθά ππάγεηαη ζην Δήκν Αλω
Σύξνπ, δηόηη απνηειεί ζεκαληηθό ρώξν ηζηνξηθήο κλήκεο πνπ έρεη αλαπόζπαζηα
ζπλδεζεί κε ηελ ηζηνξία ηεο λεόηεξεο Ειιάδαο. Επίζεο, ραξαθηεξίδνπκε ωο ηζηνξηθά
δηαηεξεηέα κλεκεία ην θηίξην ηωλ θπιαθώλ, θαζώο θαη όια ηα θηίξηα, εγθαηαζηάζεηο
θαη θαηαζθεπέο, πνπ βξίζθνληαη ζηηο πεξηνρέο ηωλ πέληε (5) όξκωλ ζηε λήζν Γπάξν»,
αλέθεξε ε απφθαζε.
Δλ ζπλερεία, επηηξνπή εηζεγήζεσλ πνπ είρε ζπγθξνηήζεη ηφηε ην Υπνπξγείν
Αηγαίνπ (2001-2002) γηα ελέξγεηεο απφηηζεο θφξνπ ηηκήο ζηνπο αγσληζηέο ηεο
Γεκνθξαηίαο πνπ θξαηήζεθαλ θαη εμνξίζηεθαλ ζηε Γπάξν δήισζε, εθηφο ησλ
άιισλ,

φηη

είλαη

αληίζεηε

ζηελ

αλάπηπμε

νπνηαζδήπνηε

επηρεηξεκαηηθήο

δξαζηεξηφηεηαο ζην λεζί.
Έθηνηε, απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ δαπαλήζεθαλ ηθαλά πνζά πξνο ην
Δ.Μ.Π αιιά θαη ηδησηηθά κειεηεηηθά γξαθεία γηα ηελ εθπφλεζε αμηφινγσλ κειεηψλ,

φπσο: δίθηπν δηαδξνκψλ, κηθξφ ιηκεληθφ έξγν, ζηεξέσζε θαη αλάδεημε ησλ θπιαθψλ
θαη άιισλ θηηξίσλ. Δπζηπρώο, από ηόηε κέρξη θαη ζήκεξα δελ έγηλε θακία
απνιύηωο ελέξγεηα γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηνπ ηζηνξηθνύ ηόπνπ.
Αληίζεηα, επηρεηξεκαηηθνί φκηινη πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν ησλ
«Αλαλεώζηκωλ Πεγώλ Ελέξγεηαο» εθδήισζαλ ην «επελδπηηθό ηνπο ελδηαθέξνλ» θαη
εμέηαδαλ ηξφπνπο θαη κεζφδνπο ψζηε λα ραιαξψζεη ην λνκηθφ θαζεζηψο πνπ
απαγνξεχεη ξεηά θαη θαηεγνξεκαηηθά ηελ νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε ησλ ηζηνξηθψλ
ηφπσλ. Έζπεπζε, ινηπόλ, ε ζεκεξηλή θπβέξλεζε θαη αλαίξεζε ηελ απόθαζε ηεο
θπβέξλεζεο ΠΑΟΚ ηνπ 2001, ώζηε λα εμππεξεηήζεη ηα ζρέδηα ηνπο.
Με

ηε κε αξηζκφ ΥΠΠΟΤ/Γ.Ν.Σ.Α.Κ./58658/1129/15.06.2011, πνπ

δεκνζηεχζεθε ζην Φ.Δ.Κ 182/Α.Α.Π./21.07.2011

απφθαζε

ηνπ

Υπνπξγνχ

Πνιηηηζκνχ θαη Τνπξηζκνχ απνραξαθηεξίδεη νπζηαζηηθά ηε Γπάξν, νξηνζεηεί ηνλ
ηζηνξηθφ ηφπν θαη πεξηνξίδεη ηνλ ηζηνξηθό ραξαθηήξα ηνπ ηόπνπ κόλν ζηνπο
πέληε όξκνπο ηνπ λεζηνύ κε φζα πεξηιακβάλνπλ (ζηξαηφπεδν, εγθαηαζηάζεηο,
θηίξηα θ.ι.π) . Δηζη ινηπφλ ε ηζηνξηθή κλήκε, ν ζεβαζκόο θαη ε νθεηιόκελε ηηκή
ζηνπο ρηιηάδεο Αγωληζηέο ηεο Εζληθήο καο Αληίζηαζεο θαη ηεο Δεκνθξαηίαο
ππνβαζκίδεηαη ράξηλ θεξδνζθνπηθώλ επηρεηξεκαηηθώλ ζρεδίωλ.
Με ηελ απφθαζε απηή πξνζβάιιεηαη βάλαπζα ε ηζηνξηθή κλήκε ελφο
νιφθιεξνπ ιανχ, θάηη πνπ ζα έπξεπε λα απνθιείεη ρσξίο δεχηεξε ζθέςε,
νπνηαδήπνηε πξφηαζε βηνκεραληθήο αμηνπνίεζεο ηεο Γπάξνπ, δηφηη, εθηφο ησλ άιισλ
ν « ηεκαρηζκφο» ζεκαίλεη φηη γίλεηαη επθνιφηεξε ε αγνξαία ρξήζε ηνπ θαη, ιφγσ
ηεο αγνξαίαο ρξήζεο ζα απαμησζνχλ θαη ζα θηλδπλεχζνπλ άκεζα θαη ηα
νξηνζεηεκέλα θαη «πξνζηαηεπκέλα ηκήκαηα ηνπ λεζηνχ.
Απέλαληη ζ’ απηή ηελ απφθαζε βξίζθνληαη νη ρηιηάδεο αγσληζηέο πνπ
πέξαζαλ απφ ηε Γπάξν σο πνιηηηθνί θξαηνχκελνη ή εμφξηζηνη. Ο Σύιινγνο
«ΓΥΑΡΟΣ-ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ» θαη ν

«Σύλδεζκνο

Φπιαθηζζέληωλ –

Εμνξηζζέληωλ Αληηζηαζηαθώλ (Σ.Φ.Ε.Α 1967-1974)» έρνπλ επαλεηιεκκέλα δειψζεη
πξνο θάζε θαηεχζπλζε φηη νπνηαδήπνηε αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο
ζηε Γπάξν ζπληζηά πξνζβνιή ηεο Ιζηνξηθήο Μλήκεο
Η Γ.. ηωλ Πξνέδξωλ ηωλ ΕΛΜΕ απαηηεί λα κελ αιινηωζεί ν
ραξαθηήξαο ηνπ λεζηνύ ωο ηόπνπ καξηπξίνπ-ζπκβόινπ γηα ηελ ειεπζεξία, ηε
δεκνθξαηία θαη ηελ θνηλωληθή δηθαηνζύλε.

Ταπηφρξνλα αμηψλεη απφ ηελ

Πνιηηεία λα πινπνηήζεη ηηο ήδε εγθεθξηκέλεο κειέηεο ηνπ Δ.Μ.Π γηα ηελ αλάδεημε

ηεο Γπάξνπ ζε ηφπν ηζηνξηθήο κλήκεο, ψζηε λα εθθξαζηεί ε δένπζα ηηκή ζηνπο
22.000 πνιηηηθνχο θξαηνχκελνπο αγσληζηέο ηεο Δζληθήο καο Αληίζηαζεο θαη ηνπ
Αληηδηθηαηνξηθνχ Αγψλα. Γηα ηηο δεθάδεο ρηιηάδεο πνπ θξαηήζεθαλ ζε πάληλεο
ζθελέο, ρεηκψλεο θαη θαινθαίξηα, κέζα ζε ζπξκαηφθιεηζηνπο «φξκνπο»-θισβνχο
απφ ηνλ Ινχιην 1947 κέρξη ην Ννέκβξην 1952, απφ ηνλ Αχγνπζην 1955 κέρξη ην
1961-1962 ζην θηίξην ησλ θπιαθψλ, πνπ δίθαηα νλνκάζηεθε «Νηαράνπ ηεο
Μεζνγείνπ». Έθθξαζε ηηκήο ζηνπο 6.000 πνιηηηθνχο εμφξηζηνπο πνπ ζηνίβαμε ε
απξηιηαλή ρνχληα ζηα θηίξηα θαη ζε ζθελέο ζην δηάζηεκα Απξίιηνο 1967 –
Ννέκβξηνο 1968 θαη απφ ην Ννέκβξην 1973 έσο ηελ θαηάξξεπζε ηεο ρνχληαο ηνλ
Ινχιην 1974.
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Η Γ.Σ. των Προζδρων των ΕΛΜΕ τθσ χϊρασ διαμαρτφρεται και καταγγζλλει τθν
απαράδεκτθ κατάςταςθ που ζχει διαμορφωκεί ςτο 8ο – 47ο ςυγχωνευμζνο Γυμνάςιο
Ακινασ, ςτο οποίο, ενϊ ζχει αρχίςει θ ςχολικι χρονιά, επιβάλλεται να λειτουργιςει ςε 2
διαφορετικά κτιρια και ςε απόςταςθ 300 μζτρων το ζνα από το άλλο, προκαλϊντασ
δυςλειτουργία ςτο ςχολείο, αλλά και μεγάλθ μακθτικι διαρροι.

Όια απηά, παξά ηηο πεξί ηνπ αληηζέηνπ δηαβεβαηψζεηο ηεο πεξηθέξεηαο, ηεο
Γ.Γ.Δ αιιά θαη ηελ απφθαζε ηεο ΓΔΠ φηη ην ζρνιείν ζα ιεηηνπξγήζεη εληαίν ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ηνπ 8νπ Γπκλαζίνπ.
Δπηβεβαηψλεηαη έηζη φηη νη ζπγρσλεχζεηο έγηλαλ κε θαζαξά ινγηζηηθά θαη θαζφινπ
παηδαγσγηθά θξηηήξηα, αιιηψο δελ κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί ε νιηγσξία φισλ ησλ
αξκνδίσλ, ψζηε λα έρεη πξνιεθζεί απηή ε εμέιημε.
Η Γ.Σ. ησλ Πξνέδξσλ ησλ ΔΛΜΔ ζεσξεί απαξάδεθηε κηα ηέηνηα απφθαζε
πνπ νδεγεί ζε ππνβάζκηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, εληζρχεη ηε καζεηηθή
δηαξξνή θαη δεκηνπξγεί δηαιπηηθά θαηλφκελα ζην ζρνιείν. Απαηηεί λα αλαθιεζεί
απηή ε απφθαζε θαη θαιεί ηελ Γηνίθεζε πσο, αλ δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ηα
ζρνιεία φπσο απηή ζρεδίαζε, ηφηε λα επηζηξέςνπκε ζην θαζεζηψο πνπ ίζρπε, δειαδή
ηα δχν Γπκλάζηα 8° θαη 47° λα ιεηηνπξγνχλ απηνηειψο αλαθαιψληαο ηηο
ζπγρσλεχζεηο.
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ΦΗΦΙΜΑ ΣΗ Γ.. ΣΧΝ ΠΡΟΕΔΡΧΝ ΣΧΝ ΕΛΜΕ (24/9/2011)
Πέξα απφ θάζε έλλνηα δηθαίνπ ν Άξεηνο Πάγνο απνθάζηζε ηειηθά κε ςήθνπο
4 έλαληη 1 ηελ έθδνζε ηεο Gulaferit Unsal ζηε Γεξκαλία. Τν “έγθιεκα” ηεο
ζπλδηθαιίζηξηαο απφ ηελ Τνπξθία ήηαλ φηη ην 2001 κνίξαδε ζηε Γεξκαλία
αλαθνηλψζεηο θαη κάδεπε ρξήκαηα γηα ηνπο θπιαθηζκέλνπο ζηα ιεπθά θειηά θαη ηηο
νηθνγέλεηεο ηνπο. Φσξίο θακηά δηθαηνινγία, παξφηη εθθξεκεί αθφκε ε αίηεζε ηεο
ρψξαο καο γηα έθδνζε απφ ηε Γεξκαλία ηνπ πεξηβφεηνπ Φξηζηνθνξάθνπ γηα ην
ζθάλδαιν ηεο Siemens, ε Τνπξθάια αγσλίζηξηα παξαδφζεθε ζηηο Γεξκαληθέο αξρέο
ζαλ πξφβαην γηα ζθαγή, κε ηελ ππνθξηηηθή παξάθιεζε πξνο ηνπο επηθπξίαξρνπο, λα
κε ηελ εθδψζνπλ ζηελ Τνπξθία. Λεο θη αλ ην θάλνπλ, ζα ηνπο ηηκσξήζνπλ!
Κη εθεί ηελ πεξηκέλεη ιεπθφ θειί θη ν ζάλαηνο.
Υπάξρεη φκσο θαη κηα “ιεπηνκέξεηα”. Τε Gulaferit ηελ έθεξαλ ζηελ αίζνπζα
ηνπ δηθαζηεξίνπ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ πάλνπινη κε απηφκαηα θνπθνπινθφξνη ηεο
αληηηξνκνθξαηηθήο, πνπ είραλ ζηξακκέλα πξνθιεηηθά ηα φπια κέζα ζηελ αίζνπζα
ηνπ δηθαζηεξίνπ πάλσ ζηνπο ιίγνπο ζπκπαξαζηάηεο ηεο θαζφιελ ηε δηάξθεηα ηεο
δηαδηθαζίαο. Η δε θξαηνχκελε θφξαγε ζπλέρεηα ηηο ρεηξνπέδεο, παξά ηηο δηακαξηπξίεο
ησλ παξεπξηζθφκελσλ θαη ηεο ζπλεγφξνπ ηεο. Καλέλαο απφ ηνπο δηθαζηέο ηνπ
Αλψηαηνπ Γηθαζηεξίνπ δελ αληέδξαζε! Καλείο ηνπο δελ ζίρηεθε! Τν ζεψξεζαλ
θπζηνινγηθφ!
Μαχξεο κέξεο πεξλάεη ε ρψξα καο. Διπίδνπκε φηη γξήγνξα ν πεξήθαλνο ιαφο
καο ζα αληηδξάζεη. Καη ηφηε θάπνηνη ζα ηξέκνπλ! Η ρψξα καο ζα μαλαγίλεη ε ρψξα
ηνπ μέληνπ Γία, ε ρψξα πνπ ζέβεηαη ηνπο πνιηηηθνχο πξφζθπγεο, ηα αλζξψπηλα
δηθαηψκαηα. Η ρψξα πνπ θαηνηθείηαη απφ Αλζξψπνπο!
Η Τνπξθάια αγσλίζηξηα εγθαηαιείπνληαο ηελ αίζνπζα έθαλε ηελ παξαθάησ
δήισζε: «ύληξνθνη όπνπ θη αλ βξηζθόκαζηε, ν αγώλαο καο ζα ζπλερηζηεί θαη
θακηά θαηαπίεζε δελ ζα κπνξέζεη λα καο ζηακαηήζεη».
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