Ο Μπερκίν είναι παντού - Η αντίσταση
είναι παντού

Can Budak* (μετάφραση: Πάνος Κορφιάτης)

Το παρακάτω κείμενο αποτελεί μια ανταπόκριση των γεγονότων που ακολούθησαν το
θάνατο του Έλβαν Μπερκίν. Γράφτηκε για το barikat.gr από συντρόφους από την Τουρκία.

Οι διαμαρτυρίες στο Πάρκο Γκέζι της Τουρκίας που ξεκίνησαν στις 28 Μαΐου του 2013,
αρχικά αμφισβήτησαν το αστικό αναπτυξιακό σχέδιο για το Πάρκο Γκέζι στο Ταξίμ της
Κωνσταντινούπολης (Istanbul). Οι διαμαρτυρίες εξελίχθηκαν σε συγκρούσεις όταν οι
διαδηλωτές που κατέλαβαν το πάρκο δέχθηκαν βίαιη επίθεση με δακρυγόνα και αντλίες
νερού από την αστυνομία. Κατά συνεπεία, μια τοπική πράξη περιφρόνησης που αφορούσε
το περιβάλλον εξελίχθηκε σε μια συνολική αντικυβερνητική εξέγερση κατά τη διάρκεια της
οποίας 3.5 από τα 80 εκατομμύρια κατοίκων της Τουρκίας πήραν ενεργό μέρος στις
διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και σχεδόν 8.000
τραυματίστηκαν. Οι Αμπντουλάχ Κόμερ (22), Αχμέτ Ατακάν (22), Αλί Ισμαήλ Κόρκμαζ (19),
Ετέμ Σάρισουλουκ (26), Χάσαν Φέριτ Γιέντικ(21), Μέντενι Γίλντιριμ (18), Μεχμέτ
Αγβαλιτάς(20) και ο Μπερκίν Έλβαν (15) είναι οι νεκροί. Ο Μπερκίν ‘Ελβαν ένα 14χρόνο
αγόρι που βγήκε έξω για να αγοράσει ψωμί από το παντοπωλείο, τραυματίστηκε στο κεφάλι
από δακρυγόνο της αστυνομίας στις 16 Ιούνη 2013, γεγονός που τον βύθισε σε κώμα.
Ύστερα από 269 μέρες η μικρή του καρδιά σταμάτησε να χτυπά και στις 11 Μάρτη 2014
απεβίωσε.
Ο θάνατος του Μπερκίν σε συνδυασμό με την αντίδραση της κυβέρνησης και των
φανατικών υποστηρικτών του AKP, εξόργισε το λαό της Τουρκίας και πυροδότησε μια
σειρά μεγάλων διαδηλώσεων σε όλη την Τουρκία στις 11 και 12 Μάρτη 2014. Στην
συγκέντρωση του AKP στο Γκαζίαντεπ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο Πρωθυπουργός
Ρετσέπ Τάγιπ Ερντογάν απεκάλεσε τον Μπέρκιν “τρομοκράτη”, επειδή σε μια φωτογραφία
ο Μπερκίν κρατούσε μια σφεντόνα στο χέρι του και με αυτό τον τρόπο προσπάθησε να
δικαιολογήσει το θάνατό του από την αστυνομία. Σε μια άλλη περίσταση, κατά τη διάρκεια
μιας τηλεοπτικής εκπομπής όταν ο παρουσιαστής ρώτησε τον Πρωθυπουργό πως ο
θάνατος του Μπερκίν επηρέασε την οικονομία της Τουρκίας, ο Πρωθυπουργός απάντησε
ότι τέτοιου είδους “περιστατικά” είναι ασήμαντα αφού προκαλούν μόνο κάποιες μικρές
διακυμάνσεις στην οικονομία και ότι η Τουρκική οικονομία έχει φτιαχτεί πλέον πάνω σε
σταθερό έδαφος. Με αυτόν τον τρόπο βλέπει ο Πρωθυπουργός τον θάνατο ενός 15χρονου.
Επίσης ο πρώην Υπουργός Ευρωπαϊκής Ένωσης της Τουρκίας Εγκέμεν Μπάγις του οποίου
το όνομα είναι αναμεμιγμένο στην υπόθεση διαφθοράς έκανε το ακόλουθο τούητ «Θα
δώσουμε την απαραίτητη απάντηση στις 30 Μάρτη στους νεκρόφιλους που είναι
δυσαρεστημένοι από τον τερματισμό του τρόμου και από το κλίμα αδερφοσύνης που
παρέχουμε». Αργότερα έσβησε αυτό το τούητ λόγω των δημοσίων αντιδράσεων.
Όπως μπορείτε να δείτε, υπήρξε μια δυσφήμιση προς το πρόσωπο του Μπερκίν, που έγινε
από την κυβέρνηση του ΑΚP και τους υποστηρικτές της. Προσπάθησαν να καταστείλουν
την λαϊκή αντίδραση με βια και ψέμματα. Στοχοποίησαν και προσπάθησαν να φιμώσουν
τους ανθρώπους που είναι ενάντια στο φόνο ενός 15χρονου αγοριού. Άλλα όσο
περισσότερο προσπάθησαν να υπαγορεύσουν στις μάζες την άποψη τους, τόσο
περισσότερο απέτυχαν και η αντίδραση του κόσμου μετατράπηκε ευκολότερα σε οργή.

Οι φοιτητές του πανεπιστημίου μποϊκόταραν τα μαθήματα για 3 μέρες αφού όπως είπαν «το
ακαδημαϊκό μας μέλλον δεν είναι τόσο σημαντικό όσο ο φόνος ενός 15χρόνου παιδιού που
ήταν αθώο ό,τι και να έκανε» και χιλιάδες φοιτητές, μαζί με όλα τα προοδευτικά στοιχειά
από τις τέσσερις γωνίες της Τουρκίας, προσπάθησαν να βαδίσουν προς την πλατεία Τάξιμ
στις 12 Μάρτη ενώ η αστυνομία του AKP παρενέβη με δακρυγόνα, πλαστικές σφαίρες και
αντλίες νερού. Αυτή την μέρα η κυβέρνηση του AKP ήταν τόσο τρομοκρατημένη, που γέμισε
την πλατεία Τάξιμ με 4.000 αστυνομικούς. Επίσης η Συνομοσπονδία Προοδευτικών
Συνδικάτων της Τουρκίας (DISK) κάλεσε απεργία για 2 μέρες στην μνήμη του Μπερκίν.
Έκτος από την Κωνσταντινούπολη (Istanbul) υπήρχαν διαμαρτυρίες σε 30 επαρχίες της
Τουρκίας. Και όπως αναμενόταν, σε όλες αυτές τις επαρχίες η αντίδραση της αστυνομίας
ήταν η ίδια. Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν.
Ειρωνικά στο Ντέρσιμ, μια από τις επαρχίες οπού οι διαδηλώσεις ήταν έντονες, ένας
αστυνομικός πέθανε από καρδιακή προσβολή που προκλήθηκε από τις επιπτώσεις των
δακρυγόνων. Στην Κωνσταντινούπολη (Istanbul), δυο φανατικοί οπαδοί του AKP, που
έβγαλαν μαχαίρια σε επιβάτες ενός υπογείου τρένου, ακινητοποιήθηκαν από την
αστυνομία. Παρόμοιο γεγονός συνέβη επίσης σε ένα πλοίο. Οι άνθρωποι άρχισαν να
εκδηλώνουν την βούληση τους στους δρόμους και δεν υπέκυψαν στους εκφοβισμούς της
κυβέρνησης και των υποστηρικτών της.
Η κυβέρνηση του AKP πνέει τα λοίσθια. Όσο περνάει ο καιρός, το ρήγμα στο σύστημα όλο
και βαθαίνει. Η ανικανότητα της αντιπολίτευσης στο κοινοβούλιο σε σε συνδυασμό με την
φασιστική δικτατορική διακυβέρνηση του ΑΚΡ και του Πρωθυπουργού Ρετσέπ Τάγιπ
Ερντογάν, σταδιακά δείχνει στο λαό ότι το σύστημα είναι σε κρίση και ότι αυτό το σύστημα
είναι καταδικασμένο να καταρρεύσει εξαιτίας των εσωτερικών του αντιφάσεων. Ο Μπερκίν
δεν ήταν ο πρώτος νέος που σκοτώθηκε από το κράτος και δεν θα είναι ο τελευταίος όσο η
κυβέρνηση, όσο το σύστημα συνεχίζει να υπάρχει. Είναι άπλα θέμα χρόνου πού και πότε ο
λαός θα δείξει τη βούληση του να απαλλαγεί από αυτόν τον διεφθαρμένο και απάνθρωπο
βρόγχο.
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