Νο “calm” before the storm: Ανταπόκριση
από Τουρκία

Ο Ερντογάν κατάσχεσε τις ταυτότητες της οικογένειας της Dilek Doğan,
δολοφονημένης πρόσφατα από αστυνομικούς, ώστε να μην ψηφίσουν!

Της Φιρουζέ

Σημαντική αύξηση στο ποσοστό του λαού που κατέβηκε στις κάλπεις να ψηφίσει, σε σχέση
με τις εκλογές του Ιουνίου. Παράλληλα παρατηρήθηκε όμως και αύξηση της (παρά)
τρομοκρατίας και για πρώτη φορά τακτικές και “μεμονωμένα περιστατικά” που είχαν
παρατηρηθεί σε προηγούμενες εκλογές, αυτή τη φορά όμως να ξεπηδούν μαζικά. Επίσης
προκύπτουν “τυχαίες” και συνεχόμενες διακοπές ρεύματος.

Ντιάρμπακίρ / Diyarbakır: Στρατιωτική παρουσία σε εκλογικά κέντρα. Αναφορές πως ο
στρατός κατάσχεσε (και συνεχίζει) ταυτότητες όσων πορεύονταν σε εκλογικά κέντρα με
αποτέλεσμα να μην μπορούν να ψηφίσουν.
Κωσταντινούπολη / Istanbul: Η αστυνομία κατάσχεσε τις ταυτότητες της οικογένειας
της Dilek Doğan με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ψηφίσουν. Απαραίτητες σφραγίδες για
τις εκλογικές διαδικασίες σε πολλά εκλογικά κέντρα έχουν εντελώς “μαγικά” εξαφανιστεί.
Σμύρνη / Ismir: Εθεάθησαν αυτοκίνητα χωρίς πινακίδες σε εκλογικά κέντρα, στα οποία
αυτοκίνητα ζητήθηκε να τοποθετηθούν οι κάλπεις της διαδικασίας.
Κοτζάελι / Kocaeli: Μέλη του AKP επιτέθηκαν σε υποστηρικτές του HDP. Έσκισαν τα
ψηφοδέλτια του φιλοκουρδικού κόμματος και επιτέθηκαν σε ηλικιωμένο ψηφοφόρο.
Βαν / Van και Κωσταντινούπολη: Η αστυνομία επιτέθηκε με δακρυγόνα σε όσους
προσέρχονταν στα εκλογικά κέντρα για να ψηφίσουν.
Σιρνάκ / Şırnak: Ο στρατός διέκοψε τις εκλογικές διαδικασίες

Φωτογραφίες κυκλοφορούν από σήμερα τα μεσάνυχτα με υποστηρικτές του AKP να
δείχνουν πώς έριξαν τις ψήφους τους πρωτού ανοίξουν οι κάλπες.
Γενική αυξημένη αστυνόμευση και παρουσία του στρατού σε δρόμους, διόδια και εκλογικά
κέντρα.
Σε περιοχές που κατοικούν πλούσιοι τα κρούσματα αυτής της τρομοκρατίας δεν υπάρχουν.
Ενώ σε φτωχογειτονιές και γειτονιές Κούρδων υπάρχει ουσιαστικά πόλεμος. Με αυτό τον
τρόπο ξεγελάνε ένα μεγάλο κομμάτι του λαού. Και η απαγόρευση στα Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης βοηθάει πάρα πολύ τις τακτικές της κυβέρνησης, γιατί ουσιαστικά αυτοί που

θα μπορούσαν και θα έπρεπε να κάνουν κάτι δεν ξέρουν καν τι συμβαίνει 5 γειτονιές
παρακάτω.
Οι ελάχιστοι δικηγόροι και εισαγγελείς που έχουν ανθρωπιά και βοηθάνε βρίσκονται επίσης
σε άσχημη θέση, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να προσφέρουν ιδιαίτερη βοήθεια. Η εως
τώρα καταμέτρηση των ψήφων δείχνουν τα ποσοστά του AKP (ανεπιβεβαίωτο ακόμα) να
έχουν ανέβει ενώ τα ποσοστά των άλλων κομμάτων έχουν πέσει δραματικά. Οι βουλευτές
του HDP συμβουλεύουν να μην ανοίξουμε την τηλεόραση αλλά αντίθετα να πάμε σε
εκλογικά κέντρα για να σταματήσουμε την απομάκρυνση ατόμων που μετράνε τις ψήφους.
Εικόνες από «οργανωμένο χάος» του κράτους το Ερντογάν, που οι ελέυθεροι άνθρωποι στη
Τουρκία παλεύουν να γκρεμίσουν.
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