
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το  τριήμερο  13-14-15  Μαρτίου  2015  διοργανώνουμε  μία  σειρά  εκδηλώσεων  με
τίτλο “Η ανατολή της Αυτονομίας”,  και  κύριο  στόχο  την  έμπρακτη αλληλεγγύη στον
αγώνα του κουρδικού λαού για την ελευθερία του.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει ως εξής:

Παρασκευή 13 Μαρτίου – Κατάληψη Ευαγγελισμού – ώρα 19:00

Εισαγωγή στο Δημοκρατικό Συνομοσπονδισμό

 Ιστορική  παρουσίαση  της  πολιτικοκοινωνικής  κατάστασης  στις  περιοχές  του
Κουρδιστάν και του γενικότερου κουρδικού ζητήματος, όπως έχει εξελιχθεί μέχρι
σήμερα.

 Προβολή βίντεο με θέμα τον αγώνα του κουρδικού λαού για την αυτοδιάθεσή του.
Θα ακολουθήσει συζήτηση και εισαγωγή στο μοντέλο οργάνωσής τους, αυτό του
δημοκρατικού συνομοσπονδισμού.

 Καφενείο  οικονομικής  ενίσχυσης  στον  ένοπλο  αγώνα που  διεξάγει  ο  κουρδικός
λαός.

Σάββατο 14 Μαρτίου – Τεχνικό Επιμελητήριο (Πρεβελάκη & Γρεβενών) – ώρα 19:00

Το κουρδικό πείραμα για τη Δημοκρατική Αυτονομία

 Παρουσίαση του βιβλίου “Το κουρδικό πείραμα για τη δημοκρατική αυτονομία”
(εκδόσεις Ευτοπία), από μέλος της ομάδας TATORT Kourdistan που το συνέγραψε.

 Ακολουθεί συζήτηση, με σκοπό την εμβάθυνση στο κουρδικό ζήτημα και ιδιαίτερα
στα  πρακτικά  αποτελέσματα  από  την  εφαρμογή  των  αμεσοδημοκρατικών
λειτουργιών που εφαρμόζουν.

Κυριακή 15 Μαρτίου – Κατάληψη Ευαγγελισμού – ώρα 19:00

Θεμελίωση μορφών Κοινωνικής Αυτοδιάθεσης

 Παρουσίαση της πρότασης για ένα μοντέλο κοινωνικής αυτοδιάθεσης με ορίζοντα
τον  ελευθεριακό  συνομοσπονδισμό  και  αφετηρία  τις  αξίες  για  Αυτονομία,
Αυτάρκεια και Ισότητα.

 Ακολουθεί  συζήτηση,  με  στόχο  να  αναδειχτούν  οι  προοπτικές  ενός  τέτοιου
εγχειρήματος στο δικό μας τοπικό επίπεδο με τη συμμετοχή συλλογικοτήτων και
ατόμων.

Αντίστοιχες εκδηλώσεις υποστήριξης και αλληλεγγύης γίνονται αυτό το διάστημα σε 6
πόλεις σε όλη την Ελλάδα (Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Ιωάννινα)



Λίγα λόγια για την εκδήλωση

Ο κουρδικός λαός διεξάγει έναν συνεχή αγώνα για τη γη και την ελευθερία που
τόσο  έχει  στερηθεί.  Εν  μέσω ιμπεριαλιστικών  δυνάμεων,  αυταρχικών  καθεστώτων και
φονταμενταλιστών φασιστών, γνωρίζει πολύ καλά ότι τίποτα δεν σου χαρίζεται αν δεν το
κατακτήσεις εσύ ο ίδιος. Η κατάκτηση αυτή αφορά τόσο το ατομικό επίπεδο πολιτικής
συνειδητοποίησης,  όσο  και  τη  συλλογική  οργάνωση  στα  πλαίσια  μιας  δημοκρατικής
αυτονομίας.

Το καλοκαίρι  του 2012,  ένα χρόνο περίπου μετά την  έναρξη του εμφυλίου στη
Συρία,  ξεκίνησε  η  εξέγερση  των  Κούρδων  στη  Rojava  (δυτικό  Κουρδιστάν)  στη  βάση
αμεσοδημοκρατικών  δομών  (λαϊκές  συνελεύσεις  κ.α.)  και  σε  συνεργασία  με  κουρδικά
πολιτικά  κόμματα  και  οργανώσεις.  Με  αιχμή  τις  μονάδες  λαϊκής  αυτοάμυνας  (YPG)
κατάφεραν να απελευθερώσουν πολλές περιοχές με απώτερο στόχο την οικοδόμηση μιας
κοινωνίας βασισμένης στην άμεση δημοκρατία, την οικολογία και την ισότητα.

Ο αγώνας αυτό δέχθηκε καίριο πλήγμα από το φασιστικό μόρφωμα του ISIS, με
αποκορύφωμα τη  μάχη που  διεξήχθη  το  τελευταίο  διάστημα στην  αυτόνομη κουρδική
επαρχία του Kobane. Παρά την οπλική υπεροχή του αντιπάλου και την απομόνωση που
είχε  επιβληθεί  στα  κουρδικά  εδάφη,  κυρίως  από  μέρους  της  Τουρκίας,  οι  Κούρδοι
μαχητές,  γυναίκες  και  άντρες,  κατάφεραν  να  αποκρούσουν  την  επίθεση.  Με  όπλο  τη
αστείρευτη αλληλεγγύη και το πείσμα στο δίκιο του αγώνα τους συνεχίζουν να διεκδικούν
την πλήρη απελευθέρωσή τους.

Ο αγώνας αυτός, για μας, ενσωματώνει την αυτονόητη ανάγκη κάθε ανθρώπου για
αυτοδιάθεση.  Αμφισβητώντας  κάθε  εξουσιαστική  σχέση,  συγκεντρωτικά  μοντέλα  και
κυρίαρχους θεσμούς τασσόμαστε έμπρακτα αλληλέγγυοι. Παράλληλα οραματιζόμαστε και
ψηλαφούμε τη δική μας “Ανατολή της Αυτονομίας”, εδώ!


