
	  
	  
ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ABDULLAH GURLEK ΚΑΙ VEDAT YELER! 

Σε ολόκληρο τον πλανήτη, δηµιουργούνται εστίες αντίστασης ενάντια στον ρατσισµό, τον φασισµό, 
τον σεξισµό και τις αντιµεταναστευτικές πολιτικές που ολοένα και εντείνονται στην Ευρώπη. Η 
Ευρώπη, το επονοµαζόµενο «λίκνο της δηµοκρατίας», µαστίζεται από αυτά τα φαινόµενα. Ενώ οι 
Ευρωπαίοι ιµπεριαλιστές δεν σταµατούν ποτέ να συζητάνε για «δηµοκρατία» και «ανθρώπινα 
δικαιώµατα», στην ουσία στηρίζουν τις ιµπεριαλιστικές εισβολές, όπως για παράδειγµα στη Ροζάβα, ή 
αποδέχονται κάθε είδους εκβιασµό σχετικά µε αυτό το θέµα. 

Το ελληνικό κράτος ακολουθεί µια χαρακτηριστική στάση γύρω από το θέµα της αντιµεταναστευτικής 
πολιτικής του ευρωπαϊκού ιµπεριαλισµού. Το γεγονός ότι η Ελλάδα, συνορεύει µε την Τουρκία, 
οδήγησε στην υιοθέτηση πιο επιθετικών πολιτικών απέναντι στους πρόσφυγες, µε νέους νόµους που 
περιορίζουν τα δικαιώµατά τους. Συγκεκριµένα, η Ν.Δ. έχει εντείνει αυτού του είδους τις πολιτικές. Οι 
µετανάστες είναι υπό παρακολούθηση, ενώ οι καταλήψεις στέγης τους εκκενώνονται από την 
ελληνική αστυνοµία. 

Τους τελευταίους µήνες, τα βασανιστήρια και οι επαναπροωθήσεις όσων προσπαθούν να περάσουν τα 
σύνορα γίνονται όλο και συχνότερες. Πολιτικοί αγωνιστές/τριες που διέφυγαν από την Τουρκία στην 
Ελλάδα, αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα καθώς, παρανόµως, κρατούνται, απελαύνονται και 
παραδίδονται στο τουρκικό φασιστικό κράτος. Ο ελληνικός καθώς και οι ευρωπαϊκοί λαοί έχουν 
επίγνωση της καταστολής που υπόκεινται οι Κούρδοι επαναστάτες αλλά και γενικά όσοι αντιτίθενται 
στο φασιστικό ΑΚΡ και την κυβέρνηση Ερντογάν. Είναι γεγονός ότι όσοι πολιτικοί πρόσφυγες 
στέλνονται πίσω στην Τουρκία αντιµετωπίζουν πολυετή φυλάκιση από το τουρκικό κράτος. 

Η καταστολή ενάντια σε Τούρκους και Κούρδους αγωνιστές έχει ενταθεί στην Ελλάδα και συνεχώς 
οξύνεται. Ο πρώην πρόεδρος του πολιτιστικού κέντρου Tohum στο Λονδίνο και αγωνιστής της ΑΤΙΚ, 
Abdullah Gurlek, µαζί µε τον δηµοσιογράφο της εφηµερίδας Özgür Gelecek και αγωνιστή της ATIK 
Vedat Yeler προσήχθησαν και συνελήφθησαν στις 13 Φλεβάρη 2019 και από τότε κρατούνται 
προφυλακισµένοι στις φυλακές Κοµοτηνής. Η δίκη τους, η οποία είχε προγραµµατιστεί για τον Ιούλη, 
αναβλήθηκε για τις 20 Ιανουαρίου. 

Πρόκειται για ένα απαράδεκτο γεγονός διότι αν και δεν υπάρχουν αποδείξεις, συνεχίζουν να 
παραµένουν προφυλακισµένοι. Η συνεχιζόµενη κράτηση χωρίς δίκη αποτελεί κατάφωρη παραβίαση 
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Καλούµε όλους τους επαναστάτες να εκφράσουν ενεργά την 
αλληλεγγύη τους στους Gurlek και Yeler. 

Άµεση απελευθέρωση! 

Λευτεριά στους πολιτικούς κρατούµενους! 

Ζήτω η επαναστατική αλληλεγγύη! 
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