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1. Για τα παιδιά της Ελευθερίας
Του πρώην Βουλευτή Χρήστου Κηπουρού
Η κάθαρση είναι το εξ αντικειμένου δώρο που έκανε η Ελευθερία Φουρτουλάκη στην
πατρίδα της την Ελλάδα. Έστω το πρώτο βήμα της κάθαρσης. Το διαπιστώνει κανείς,
μεταξύ των άλλων, και από τις διαστάσεις που παίρνει ο τραγικός της θάνατος. Δεν
είναι λίγες οι συζητήσεις που γίνονται για την αυτοπυρπόληση και τη θυσία της. Ούτε
είναι ευκαταφρόνητη η ανάδειξή της σε μάρτυρα από τις γυναίκες του Κουρδιστάν.
Δεν υπάρχει ούτε μια Κούρδισα ούτε ένας Κούρδος που να μην γνωρίζουν τη θυσία
αυτή της Ελληνίδας. Κάτι όμως που δεν ισχύει για τις συμπατριώτισσες και τους
συμπατριώτες της.
Γιατί; Διότι πρώτο και κύριο οι Ελλαδικοί πολιτικοί θεσμοί σιγούν. Όλου μάλιστα
του φάσματος. Τόσο ως προς το ότι εδώ και δυο εβδομάδες δεν έπαιξε ως είδηση καν
του αστυνομικού δελτίου από τα Αθηναϊκά Μέσα, όσο και ως προς την τεράστια
πολιτική διάσταση του θέματος. Από τη σύνδεσή του με το ανοσιούργημα της 15ης
Φεβρουαρίου 1999, μέχρι την επανασύνδεση με το ίδιο αυτό ζήτημα, όπου η θυσία
της Ελευθερίας παραπέμπει σε μια από μηχανής θεά αλλά ταυτόχρονα η αποσιώπηση
επιβεβαιώνει το τεράστιο όσο και χρόνιο πολιτικό και ηθικό κενό.
Υπήρχαν και υπάρχουν πολλοί τρόποι να καλυφθούν αυτά. Σε άλλο κείμενο εκφέρω
τη δική μου γνώμη ως προς το πολιτικό κενό. Ας με επιτραπεί όμως να προτείνω προς
τους θεσμούς της χώρας έναν εφικτό τρόπο να καλύψουν ένα μικρό έστω μέρος από
το ηθικό. Τα πολιτικά κόμματα να αναλάβουν τις σπουδές των δυο ορφανών παιδιών
της Ελευθερίας. Τόσα χρήματα εισπράττουν. Τόσο μεγάλο δώρο έκανε στην πολιτική
Ελλάδα η μητέρα τους, με την αυτοθυσία της. Ιδίως στην πρώην κυβερνητική. Αλλά
και στην υπόλοιπη.

Υ.Γ. Τιμά του κόμβους και τις περιφερειακές εκείνες εφημερίδες που πρόβαλαν τις
δηλώσεις για το συμβάν της αυτοπυρπόλησης και θυσίας της Ελευθερίας Φουρτουλάκη.
Έπρεπε όμως να περάσουν δεκαπέντε ημέρες για να ενδιαφερθεί ένα από τα Αθηναϊκά
τηλεοπτικά Μέσα. Είναι πολύ πιθανό βέβαια ότι αν δεν το έβαζαν οι κόμβοι, όπου και
το είδε πολύς κόσμος, δεν θα ενδιαφέρονταν. Όμως από την άλλη σκέφτηκα ότι είναι
θετικό έστω στις 10 Απριλίου μερικές εκατοντάδες χιλιάδες θεατών να πληροφορηθούν
το τραγικό αυτό γεγονός της 24ης Μαρτίου 2006. Έστω μόνο την είδηση. Οι πολίτες θα
καταλάβαιναν πολλά περισσότερα. Για αυτό και όταν ζητήθηκε εκ μέρους του κεντρικού
δελτίου ειδήσεων χθες το πρωί, έστειλα αρκετό αρχειακό ηλεκτρονικό υλικό που είχα
συγκεντρώσει για το θέμα. Εψές πάντως δεν παρουσιάστηκε. Ίσως απόψε.
Θράκη 11 Απριλίου 2006,
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2. Ελευθερία Φουρτουλάκη
Μπορεί η αυτοπυρπόληση και θυσία της 23άχρονης αυτής γυναίκας και μητέρας δυο
μικρών παιδιών, υπέρ του αγώνα ελευθερίας του Κουρδικού λαού, να αποτελεί την
πιο ισχυρή απόδειξη διεθνιστικής αλληλεγγύης, όμως δεν είναι μόνο αυτό. Όπως δεν
βγάζει μόνο ένα μέρος από την Ελλαδική κυβερνητική ντροπή του 1999. Υπάρχουν
τρεις επιπλέον παράμετροι, η σπανιότητα, ο χρόνος και ο τόπος του συμβάντος, που
επέβαλαν στους θεσμούς της χώρας να ασχοληθούν με το γεγονός και να μιλήσουν.
Κάτι που έως τώρα δεν έπραξαν.
Μίλησα για σπανιότητα γιατί τέτοια γεγονότα δεν γίνονται κάθε μέρα. Αν η νέα αυτή
κοπέλα αυτοπυρπολήθηκε βάζοντας τα με το κεμαλικό αυγό του φιδιού που ως και
χημικά όπλα χρησιμοποιεί σε βάρος των Κούρδων μαχητών, έχουν περάσει τριάντα
τόσα χρόνια από μια παρόμοια θυσία του Κερκυραίου φοιτητή στη Ιταλική Γένοβα
Κώστα Γεωργάκη, βάζοντας τα με το κλούβιο αυγό του φιδιού των συνταγματαρχών.
Μίλησα επίσης για το χρόνο και τον τόπο, γιατί τόσο η παραμονή της 25ης Μαρτίου
2006, που είναι ο χρόνος της αυτοπυρπόλησης της Φουρτουλάκη, όσο και ο τόπος, ο
έξωθεν της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου στα Σεπόλια, αναδίδουν προφανέστατους
συμβολισμούς οι οποίοι με τη σειρά τους παραπέμπουν σε Ελληνική θυσία. Όχι μόνο
διεθνιστική.
Σε άλλες πολιτισμένες χώρες τέτοιες γυναίκες τις ονομάζουν μάρτυρες και αποδίδουν
τιμές στη μνήμη τους. Για τους πολιτικούς θεσμούς της Ελλάδας, η θυσία αυτή είναι
σαν να μη έγινε. Ό,τι πουν οι τηλεοράσεις. Οι οποίες, αφού δεν το μετέδωσαν, δεν
συνέβη. Μη σπεύσουν όμως κάποιοι και αρχίσουν να αναθεματίζουν τη διαπλοκή.
Δεν πρόκειται μόνο περί αυτής. Μακάρι να είχαμε σκέτη διαπλοκή. Γιατί από το ΄96
αν όχι πιο νωρίς έχουμε ως χώρα εισέλθει σε νεότερη περίοδο. Στη δεύτερη γενιά της
διαπλοκής. Στις επωάσεις. Σε μια επιπλοκή της διαπλοκής, από τις πιο άσχημες.
Γράφω για αυτά και για τη Δημοκρατία σε άλλο μου κείμενο. Για το πώς και το γιατί
επωάζεται και εδώ το κεμαλικό αυγό. Αυτό είναι το πρώτο. Γιατί επωάζεται και ένα
δεύτερο που αφορά τις λογοκριτικές ηλεκτρονικές πυρές και τη Δημοκρατία. Ένας
ακόμη λόγος εξ αιτίας του οποίου σχετίζονται οι θυσίες των δυο νέων. Πέραν του
λαμπαδιάσματος και του συνομηλίκου τους.
Αν το όνομα της Ελευθερίας έγινε πλέον και πράγμα, και αν το επίθετο Φουρτουλάκη
παραπέμπει σε Κρητική καταγωγή, ο νους τότε πηγαίνει ως την Κρητική προϊστορία.
Σε μια συμπατριώτισσά της από την Κνωσό της οποίας το μικρό πήλινο ειδώλιο από
φαγεντιανή εκτίθεται στο Μουσείο του Ηρακλείου. Ο λόγος για τη θεά των όφεων,
των περιστεριών και της γονιμότητας, που κρατά στα δυο της χέρια ισάριθμα φιδάκια
του χεριού της. Σκέφτηκα ότι η Ελευθερία πέραν της Ελευθερίας θυσιάστηκε και για
τη Δημοκρατία. Τη μόνη που μπορεί να κάνει τα φίδια, φιδάκια.
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3. ELEFTERIA FORTULAKI
«KADIN GERILLARAR ELEFTERIA FORTUNAKI’YI ANDI»: Μτφ. «Η αντάρτισσα
γυναίκα Ελευθερία Φουρτουνάκη είναι ανάμεσά μας». Από εκδήλωση τιμής στη μνήμη
της Ελληνίδας που έγινε σήμερα, στις 31 Μαρτίου 2006, από μια μεγάλη στρατιωτική
μονάδα με Κούρδισες αντάρτισσες, κάπου στα Βουνά του Κουρδιστάν. {πηγή: ROJ TV}.
Τα της θυσίας της Ελευθερίας Φουρτουλάκη τα έμαθα από την Κουρδική τηλεόραση.
Χθες έγραψε και μια Αθηναϊκή εφημερίδα. Πριν είχα πληροφορηθεί για το συμβάν,
από έναν φίλο γιατρό. Ότι άρχισε τον υπέρ αλληλεγγύης στον Κουρδικό λαό αγώνα
της από το 2000, όταν ήταν μόλις δεκαεπτά ετών. Αυτόματα ο νους μου ταξίδεψε
στην αυτοπυρπόληση του Κώστα Γεωργάκη που η είδηση του θανάτου μεταδόθηκε
ακόμη και από το BBC. Πρέπει να ήταν 1970.
Ήταν τότε που τα Αθηναϊκά Μέσα έστελναν τα προς δημοσίευση κείμενα τους στην
λογοκριτική αρχή της Χούντας και περίμεναν την έγκριση της. Σήμερα οι ρόλοι αυτοί
έχουν αντιστραφεί. Η Αστυνομία στέλνει τα ομώνυμα δελτία της στα Μέσα, αλλά
εκείνα κάποια από αυτά, τα λογοκρίνουν. Όμως ακόμη και αν δεν πήραν για τη
περίπτωση αυτή αστυνομικό δελτίο, δεν πληροφορήθηκαν για το πλήθος του κόσμου
που ακολούθησε την εκφορά; Στην πρωτεύουσα έγινε. Δίπλα τους.
Άντε δεν έμαθαν κάτι για τους προχθεσινούς δέκα τέσσερεις Κούρδους νεκρούς από
χημικά στην Ανατολία. Μπορεί κανείς να πει ότι οι εκ της Τουρκίας μεταδόσεις είναι
φιλτραρισμένες. Όμως τι έχουν να πουν για το συγκεκριμένο συμβάν της Αθήνας.
Ποιοι τοποθέτησαν φίλτρο μέσα από το οποίο δεν έγινε δυνατόν να περάσει έστω μια
εικόνα;
Και άντε για τις ιδέες το έκαναν και παλιά. Όμως για το τραγικό αυτό όσο και ηρωικό
θάνατο μιας νέας μάλιστα κοπέλας, πως, ειδικά οι τηλεοράσεις, πήραν τέτοια μεγάλη
αμαρτία με την απόκρυψή του συμβάντος; Όχι μόνο οι λεγόμενες ειδήσεις, όπου οι
τηλεπαρουσιαστές αντί για τα νέα λένε τη γνώμη τους αλλά ακόμη και οι όποιου
τύπου και χρόνου εκπομπές, συμβατικές ή εναλλακτικές; Τι άραγε λοιπόν είναι αυτό;
Διαπλοκή ή επώαση;
Ας δεχθώ ότι η Βουλή των Ελλήνων δεν το γνώριζε. Τώρα που το γνωρίζει θα κάνει
κάτι για τη μνήμη της Ελευθερίας; Ακόμη και η ανάρτηση ενός πανό με το όνομα
της, από ένα έστω μέλος του κοινοβουλίου έφθανε. Από τη μια θα εξέθετε τα ΜΜΕ
στα μάτια των πολιτών ενώ από την άλλη ίσως γίνονταν ένα μικρό πρώτο βήμα να
θρυμματιστεί το αυγό όσο και τα τσόφλια. Εγώ που ξέρω πολλές και πολλούς εκ των
πρώην συναδέλφων, λέω ότι δεν πρόκειται να γίνει απολύτως τίποτε.
Σ. Σ. Τα σημειώματα 2 & 3, γράφτηκαν στις 30 και 31 Μαρτίου 2006,
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4. Ο δεύτερος θάνατος της Ελευθερίας

Οι μάρτυρες έχουν δυο επίγειες ζωές. Η μια είναι η κοινή ζωή. Όπως έχουν όλες και
όλοι. Η άλλη σχετίζεται με το γνωστό «ζει». Η Ελευθερία Φουρτουλάκη προσέφερε
τη μια ζωή της για την Ελευθερία του Κουρδικού λαού. Στα βουνά της Ανατολίας οι
αντάρτισσες υποδέχθηκαν τη δεύτερη. Παρουσίασαν όπλα, πριν την εισαγάγουν στο
Πάνθεο μαρτύρων του δικού τους πολύπαθου όσο και πανάρχαιου λαού.
Δεν έγινε όμως το ίδιο με το δικό της λαό. Οι συμπατριώτισσες και οι συμπατριώτες
της, δεν έμαθαν τα της πράξης της. Η αλήθεια αποκρύφτηκε. Τα τηλεοπτικά Μέσα
της χώρας, αφαίρεσαν τη δεύτερη ζωή της. Αυτά είναι οι φυσικοί αυτουργοί του
δεύτερου θανάτου της. Του ηθικού και του πολιτισμικού. Όπως τα ίδια, μετά των
γνωστών φίλων τους, παίζουν ρόλο μηχανής κλωσήματος του γνωστού κεμαλικού
αυγού. Φοβήθηκαν ότι αν μετέδιδαν την είδηση, ανήμερα μάλιστα εθνικής επετείου,
θα ματαίωναν την επώαση. Θα ακύρωναν τη διαδρομή τους. Θα γύριζαν το ρολόι στο
1996 αν όχι στα προ φόβου πολιτικά χρόνια. Γιατί οι πολίτες θα έκαναν απολογισμό
και θα διαπίστωναν ότι η χώρα μόνο έχασε από τα μετά φόβου χρόνια της δεκαετίας
που ακολούθησε. Ότι δεν πήρε καν ένα σημείο ενώ της πήραν τόσα και τόσα.
Η γυναίκα που αυτοπυρπολήθηκε το βράδυ της παραμονής της 25ης Μαρτίου έξω
από κάποια Εκκλησία στην Αθήνα συνδέθηκε με πολλά ιστορικά νήματα. Εκτός από
Ελληνίδα, Ευρωπαία, Κρητικιά, Σουλιώτισσα, Μεσολογγίτισσα και Κύπρια έγινε και
Κούρδισα. Δεν γνωρίζω αν οι θεσμοί της χώρας μας είναι συνεργοί ή υποβολείς ή
κάτι άλλο ως προς το δεύτερο θάνατό της. Γνωρίζω όμως ότι αυτή ειδικά η θυσία
έβαλε θεμέλια για την ανοικοδόμηση της Ελληνοκουρδικής φιλίας που τόσο μεγάλη
προσπάθεια έγινε όλα αυτά τα χρόνια προκειμένου να εξελιχθεί σε εχθρότητα ακόμη
και στο επίπεδο των δύο ιστορικών μας λαών. Αυτή δεν εξυπηρέτησε, μεταξύ των
άλλων, η αποφράδα της 15ης Φεβρουαρίου 1999;

_________
{*} Δήλωση αδημοσίευτη, Θράκη 2 Απριλίου 2006,
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