Ebru Timtik - (Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2020)

Τα θέματα με την Τουρκία είναι δικό μας πρόβλημα. Οι νατοϊκοί σύμμαχοι ήταν και
παραμένουν αδιάφοροι, οι συνέταιροι στο ευρωπαϊκό μαγαζί κοιτάν τα
συμφέροντά τους και όχι το όποιο δίκαιο. Περίπου αναμενόμενα όλα αυτά από το
παρελθόν. Το παρελθό που εγγυάται για το μέλλον.

Είναι βέβαια και πρόβλημα των Τούρκων. Άλλοι ποτισμένοι με τα φαρμάκι που τους
προσφέρει ο ηγέτης τους, και άλλοι, οι περισσότεροι υποθέτω, που θέλουν μόνο να ζήσουν
μια ήσυχη ζωή και όχι να διεκδικούν οτιδήποτε, φονευόμενοι και φονεύοντες. Αλλά ο
θάνατος της Τουρκάλας δικηγόρου Ebru Timtik, μετά από 238 μέρες απεργίας πείνας ήταν
και θα παραμείνει πρόβλημα του πολιτισμού αυτού του πλανήτη.

Η Timtik ήταν μέλος μιας ομάδας δεκαοκτώ δικηγόρων που συνελήφθησαν τον Σεπτέμβριο
του 2017. Όλοι τους μέλη της Ένωσης Προοδευτικών Δικηγόρων ή του Λαϊκού Γραφείου του
Λαού, γνωστό για την υπεράσπιση πολιτών που επικρίνουν την τουρκική κυβέρνηση. Τον
Μάρτιο του 2019, κρίθηκαν ένοχοι για ένταξη ή σύνδεση με το παράνομο Λαϊκό
Απελευθερωτικό Κόμμα και καταδικάστηκαν σε ποινές πολυετών καθείρξεων. Η ποινή της
Timtik ήταν δεκατρία χρόνια.

Η Milena Buyum, ανώτερη διευθύντρια της Διεθνούς Αμνηστίας για την Τουρκία,
χαρακτήρισε τις καταδίκες « τρομοκρατία της δικαιοσύνης και αποδεικνύει και πάλι την
αδυναμία των δικαστηρίων να απαλλαγούν από τις πολιτικές πιέσεις και να διεξάγουν
δίκαιες δίκες». Εννοείται πως το αίτημα να απελευθερωθούν άνευ όρων οι
καταδικασθέντες δικηγόροι και για να καταργηθούν οι καταδίκες, έπεσε στο κενό.
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Στις δύο Ιανουαρίου 2020, η Timtik ξεκίνησε απεργία πείνας προκειμένου να υπερασπιστεί
το δικαίωμά για μια δίκαιη δίκη. Στις δύο Φεβρουαρίου ο συνάδελφός της Aytaç Ünsal που
είχε καταδικαστεί σε δεκαετή κάθειρξη προχώρησε και αυτός σε απεργία πείνας. Την
πρώτη Ιουνίου, η Διεθνής Ένωση Δημοκρατικών Δικηγόρων υπέβαλε στο Ανώτατο
Δικαστήριο αναφορά που υπέγραψαν 365 αλλοδαποί και 400 Τούρκοι δικηγόροι, ζητώντας
την αθώωση της. Τις πρώτες ώρες της 30ης Ιουλίου, η Timtik και ο Ünsall μεταφέρθηκαν από
τη φυλακή υψηλής ασφάλειας Silivri, σε διαφορετικά νοσοκομεία της Κωνσταντινούπολης.

Στις 12 Αυγούστου 2020, η Ευρωπαϊκή Ένωση Δικηγόρων για τη Δημοκρατία και τα
Παγκόσμια Ανθρώπινα Δικαιώματα έστειλε ανοιχτή επιστολή στα Ηνωμένα Έθνη,
εκφράζοντας τη σοβαρή ανησυχία της για τη ζωή των δύο δικηγόρων. Η ξαδέλφη της Timtik,
που την επισκέφτηκε στο νοσοκομείο, δήλωσε ότι πίεζεται για να διακόψει την απεργία.
Λίγες μέρες μετά, στις 27 Αυγούστου, η Timtik που πλέον ζύγιζε 30 κιλά, πέρασε στην
αιωνιότητα. Ήταν ο τέταρτος Τούρκος κρατούμενος που πέθανε σε απεργία πείνας φέτος,
μετά τους θανάτους της Helin Bölek, του İbrahim Gökçek και του Mustafa Koçak.

Η Deutsche Welle ανέφερε ότι η τουρκική αστυνομία παρεμπόδισε τη συμμετοχή των
υποστηρικτών της στην τελετή ταφής στο νεκροταφείο, αντιμετωπίζοντας τους με
θωρακισμένα οχήματα, ελικόπτερο και δακρυγόνα.

Αυτά τα ολίγα για τις συνθήκες της γείτονος και τον πολιτικό πολιτισμό του καθεστώτος
που τους ορίζει.
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